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Resumo: Neste estudo discute-se a importância do trabalho na indústria 

extrativista mineral da cal para o complemento da renda familiar dos sujeitos da 

comunidade Bananeira, distrito São Romão, zona rural do município de 

Altaneira Ceará. Através dessa atividade, as famílias garantem uma renda 

complementar ao seu sustento. Apesar de toda a importância da indústria 

extrativista da cal, e o território ter uma grande vocação mineral ainda é pouco 

estudada e há falta de interesse dos empresários do município em investirem 

em indústrias nesse setor.. Este trabalho tem como objetivo entender o atual 

estágio de desenvolvimento do setor na comunidade explorando a história do 

extrativismo mineral da cal no distrito de São Romão verificando os fatores que 

dificultam alavancar o crescimento industrial do setor, identificando quantas 

famílias estão ativas com a produção mineral e assim entendendo as causas 

que provocaram a diminuição da fabricação e comercialização da cal nos 

últimos anos na comunidade.  Para que essa pesquisa fosse realizada 

inicialmente foram reunidos artigos disponíveis na internet, com temas que 

tratavam da importância da produção extrativista mineral da cal para o 

complemento da renda familiar, observando o perfil socioeconômico dos 

trabalhadores. A pesquisa teve continuidade com a produção e aplicação do 

questionário na área de estudos. Os informantes foram; Agricultores que 

permanecem ativos com a produção da cal na comunidade Bananeira zona 

rural do município de Altaneira/CE. Os resultados obtidos mostram que o 

trabalho realizado para a produção da cal na comunidade Bananeira acontece 

gradualmente as etapas de produção exigem esforço e técnica para o objetivo 

final, o modo de produção ultrapassado resulta no acúmulo de rejeitos e 
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diversos impactos ambientais, além de desperdício do material. Diante do que 

foi abordado, ficou evidente que a falta de recursos para o investimento 

estratégico no setor, a produção artesanal que utiliza mão de obra familiar sem 

utilização de técnicas adequadas que impulsionem a produção dificulta a 

melhora na distribuição de renda e qualidade de vida das pessoas.  
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